
 

 

CERERE 

PRIVIND ÎNSCRIEREA ÎN PROIECTUL - BUCUREȘTI – ORAȘUL TINERILOR 

ACTIVI PE PIAȚA MUNCII 

Subsemnatul(a) .............................................................................................................. 

identificat/ă cu C.I. seria......... nr. .................., eliberat de ................................................. la data de 

........................, CNP..................................................., domiciliat(ă) /    reședința în 

...................................................................................................................................................................,

telefon.......................................................,email , 

solicit înscrierea în cadrul proiectului București – orașul tinerilor activi pe piața muncii. 

 
Menționez că îndeplinesc următoarele condiții: 

aparțin categoriei de vârstă 18-35 ani, cu domiciliul sau reședința în municipiul București, de 

cel puțin 6 luni: 

    nu sunt salariat 

 

        Cunoscând dispozițiile articolului 326 din Noul Cod Penal cu privire la falsul în declarații,  declar                               

pe proprie răspundere următoarele: 

Nu  am  mai  participat  la  proiectul  București  –  orașul tinerilor  activi  pe  piața  muncii, 

organizat de Centrul pentru Tineret al Municipiului București. 

Datele completate în cererea pentru înscrierea în proiectul București – orașul tinerilor 

activi pe piața muncii, precum și toate celelalte informații și documente atașate acesteia sunt 

în conformitate cu realitatea. 

Datele completate în angajamentul scris al solicitantului cu privire la folosirea voucherelor 

în scopul în care vor fi repartizate și finalizarea cursului  pentru care s-au solicitat voucherele 

sunt în conformitate cu realitatea. 

               Am citit integral, am înțeles și sunt de acord să respect în totalitate prevederile Regulamentului                                                  

privind participarea la proiectul București – orașul tinerilor activi pe piața muncii. 

 
Anexez prezentei actele doveditoare celor declarate anterior:  

       Copie conformă cu originalul a cărții de identitate; 

              Angajamentul scris al solicitantului cu privire la folosirea voucherelor în scopul în care vor fi      

repartizate și finalizarea cursului  pentru care s-au solicitat voucherele; 

 

                      Adeverință de studii, copie conformă cu originalul a diplomei de studii sau oricare alt document oficial din 

care să reiasă absolvirea unei forme de învățământ de minim 8 clase gimnaziale; 

        

                Declarație pe propria răspundere din care să reiasă că la data semnării acesteia solicitantul nu este salariat în     

momentul înscrierii în proiectul București  –  orașul  tinerilor  activi  pe  piața muncii, organizat de Centrul 

pentru Tineret al Municipiului București; 

 

                      Acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal, care se va semna și completa de către participant în    

fața reprezentantului de la Biroul pentru Relații cu Publicul al CTMB. 

 

Pentru conformitate, toate actele solicitate trebuie să fie prezentate și în original. 

 
Semnătura: Data: 

 

Centrul pentru Tineret al Municipiului București 

Municipiul București, Calea Victoriei nr.126, sector 1, Cod Poștal: 010094, Cod Fiscal: 36860537 

Adresa de corespondență: Calea 13 septembrie, nr. 168-184, București, sector 5. 

contact@ctmb.eu 

mailto:contact@ctmb.eu

